
108 Pulóver dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 68 cm
Hozzávalók:
1,35 – 1,35 – 1,35 – 1,40 – 1,40 –  
1,40 m 140 cm széles kötött anyag 
(I); 1,00 – 1,00 – 1,00 – 1,05 – 1,05 –  
1,05 m 140 cm széles viszkózkrepp 
(II); rávasalható szövött közbélés; 
formára vasalható közbélésszalag
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, ujja alján 4 cm 
felhajtásráhagyás
Szabás:
(I) anyag:
1 eleje, félbehajtott anyagból  1x
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
3 ujja  2x
4 eleje alátét, félbehajtott anyagból 1x
5 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x

(II) anyag:
6 eleje és háta alsórész, 
félbehajtott anyagból 2x
Vasaljunk közbélést az alátétre 
(4, 5 rész) és formára vasalható 
közbélésszalagot a háta válla szélére.

Varrás:
Tudnivalókat a rugalmas anyagok 
varrásához ld.: http://burda.hu/burda_
praktikus/rugalmas-anyagok-varrasa/

Vállvarrás  1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára, gombostűzzük 
és varrjuk össze a vállát, a varrást a 
nyakkivágás ráhagyásánál fejezzük 
be (nyíl). A ráhagyást tisztázzuk el, és 
vasaljuk szét. Ugyanígy varrjuk össze 
az alátét vállát is, vasaljuk szét a 
ráhagyását, külső szélét tisztázzuk el. 

Nyakkivágás/alátét 2-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk az alátétet a nyakkivágásra, 
a vállvarrásokat illesszük egymásra. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, az 
ívelésnél vagdossuk be az öltésig. 

Nyakkivágás 3-as ábra
Hajtsuk be az alátétet, férceljük és 
vasaljuk le a szélét. Sztreccs-ikertűvel 
tűzzük le a nyakkivágást 3 cm 
szélesen.

Ujja bevarrása 4-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk az ujját a karkivágásra, 
ekkor az ujja és az eleje 3-as jelét 
illesszük egymásra, az ujjakör jelét a 
vállvarrásra. A ráhagyást összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk az ujjába. 

Ujja- és oldalvarrás 5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára, az ujját hajtsuk 
félbe hosszában, az ujja bevarrását 
illesszük egymásra. Gombostűzzük 
és varrjuk össze az ujját és az oldalát. 

Extra szabásminta, rózsaszín alányomással
A szabásmintaív: 1-5
B szabásmintaív: 6

A ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét. 

Ujja felhajtása 6-os ábra
Tisztázzuk el az ujja alsó szélét. Az 
ujjafelhajtást hajtsuk be, férceljük 
le. Az ujja alsó szélét a színe felől 
ikertűvel 3,5 cm szélesen tűzzük le.

Eleje és háta alsórész 7-es ábra
Színt színnel szemben, a felhajtás 
vonaláig (nyíl) varrjuk össze az eleje 
és háta alsórész oldalvarrását. A 
ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét, vágjuk le a kiálló sarkát. 
Tisztázzuk el az alsórész felső szélét. 
A felhajtást tisztázzuk el, vasaljuk be 
és 1,2 cm szélesen tűzzük le.

Alsórész felvarrása 8-as ábra
A pulóver felhajtását tisztázzuk el, 
hajtsuk be, enyhén vasaljuk le és 
gombostűzzük le. Az alsórész felső 
szélét gombostűzzük rá, a széleket és 
az oldalvarrásokat illesszük egymásra. 
Férceljük össze a szélét, színéről 
ikertűvel 6 cm szélesen tűzzük le. 
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Felfektetési rajzok
140 cm széles anyag (I)

140 cm széles anyag (II)

Szabás: A felfektetési 

rajz szerint színével 

befelé hajtott dupla 

anyagból. Az ujját 

utoljára, kihajtott 

anyagból szabjuk. 
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